
 
 
 
 
           Protokoll fört vid årsmöte för Förbundet för Ekoparken 
 
                    Lördagen den 26 februari 2011 
   
    i Birgitta Wats Ateljé på Södra Hamnvägen 30, Stockholm 
 
 
Mötet öppnades av förbundets ordförande Richard Murray, som hälsade de närvarande välkomna. 
 

1. Upprop av ombud 
Upprop av ombud förrättades. Följande medlemsföreningar var representerade: 

 
Bergianska Trädgårdens vänner 
Bergshamra för alla 
Djurgården-Lilla Värtan miljöskyddsförening 
Folkkulturcentrum 
Djurgårdens Hembygdsförening 
Friluftsfrämjandet Norra Järva 
Föreningen Järva Folkets Park 
Föreningen Natur och Samhälle i Norden 
Föreningen Stockholms Auktoriserade Guider 
Haga-Brunnsvikens Vänner 
Hembygdsföreningen å Norrmalm 
Norra Djurgårdens Vänner 
Norra Järva Hembygdsförening 
Samfundet S:t Erik 
Stockholms Fältrittklubb 
Stockholms Naturskyddsförening 
Stockholms Ornitologiska förening 
Svenska Turistföreningen Stockholmskretsen 
Södermalmsparkernas vänner 
  
 
2. Mötets stadgeenliga utlysande 

Mötet förklarades behörigen utlyst. 
 
     3.    Fastställande av dagordning 
Dagordningen för mötet fastställdes 
 
    4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 
Till ordförande för mötet valdes Monica Andersson och till sekreterare Gunilla Sterner Kumm 
 
    5. Val av två justeringsmän för protokollet och tillika rösträknare 
Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Anita Lalander och Mats Gullberg 
 
    6  Styrelsens verksamhetsberättelse 
Förbundets ordförande, Richard Murray, gav en utförlig presentation av verksamhetsberättelsen.  
Hemsidesansvarig Bengt Rundquist informerade om förbundets hemsida . En medlem framförde att 



en dialogfunktion på hemsidan vore önskvärd. Styrelsen tog till sig detta.  
Kassören, Anne Murray, föredrog bokslut och resultaträkning.  
Revisor Hans Wiklund påpekade att ett smärre fel beträffande årets resultat fanns i den till mötet 
utsända versionen av verksamhetsberättelsen. Revision hade skett av den korrekta versionen av 
bokslut och resultaträkning. Årets resultat ska vara 10 075:43. Styrelsen kommer att införa 
korrigeringen i verksamhetsberättelsen.   
Beslöts att godkänna styrelsens verksamhetsberättelse, bokslut och resultaträkning.  
 
   7  Revisorernas berättelse 
Revisionsrapporten föredrogs av Hans Wiklund. som föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.  
 
   8. Fråga om ansvarsfrihet 
Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010. 
 
   9. Styrelsens förslag 
Inga förslag framlades av styrelsen.  
 
  10. Inkomna motioner 
Inga motioner hade inkommit till årsmötet 
 
  11. Fastställande av årsavgift för påföljande år 
Styrelsen föreslog oförändrad årsavgift för medlemsorganisationerna på 600 kronor (med möjlighet 
till nedsättning, till lägst 300 kronor, för mycket små föreningar) och 100 kronor för enskilda 
medlemmar. Styrelsen föreslog även att införa möjligheten för föreningar utanför själva parken och 
med svag ekonomi att kunna vara medlemmar i förbundet för en årsavgift av 100 kronor.  
Beslöts att godkänna förslagen. 
   
  12. Val av förbundsordförande tillika ordförande i styrelsen 
Richard Murray omvaldes  för en period på två år . 
 
  13. Val av övriga ledamöter samt suppleanter i styrelsen 
Inga Ovanmo Skoog från valberedningen föredrog valberedningens förslag. 
Beslöts i enlighet med förslaget.  
Styrelsens ledamöter, utöver ordförande, följande verksamhetsår: 
 
Ordinarie ledamöter 
 
Elisabeth Hedin  Enskild medlem    vald 2010-2011 
Bengt Rundquist  Friluftsfrämjandet Norra Järva  vald 2010-2011 
Gunilla Sterner Kumm Bergshamra för alla    vald 2010-2011 
Lennart Tonell   Enskild medlem    vald 2010-2011 
Henrik Waldenström  Stockholms Ornitologiska förening  vald 2010-2011 
Anders Widell   Friluftsfrämjandet Region Mälardalen vald 2010-2011 
Märtha Angert Lilliestråle Haga Brunnsvikens vänner   omval 2011-2012  
Bitte Liberg   Södermalmsparkernas vänner  omval 2011-2012 
Anne Murray   Hembygdsföreningen Östermalm  omval 2011-2012  
 
Suppleanter 
Lars-Gunnar Bråvander Enskild medlem    omval 2011-2012 
Klas Langels   Stockholms Orienteringsförbund  nyval  2011-2012 
Vakans 
 



14. Val av revisorer och suppleanter för dessa 
Valberedningen föreslog omval av ordinarie revisor Hans Hägg, nyval av ordinarie revisor Ing-Britt 
Källman samt omval av revisorsuppleanten Per Björkman, alla på ett år. 
Beslöts i enlighet med valberedningens förslag.   
 

15. Val av valberedning 
Beslöts att omvälja Inga Ovanmo Skoog som valberedningens ordförande och sammankallande 
samt valberedningens båda ledamöter Ella Öhrström och Mats Gullberg. 
 
      16. Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret 
Anne Murray föredrog förslaget till budget för det kommande verksamhetsåret. 
Beslöts att fastställa den föreslagna budgeten för 2011. 
 

17. Övriga frågor 
Henrik Waldenström påminde om den traditionella båtturen för föreningarna, som detta år äger rum 
den 28 april. Årsmötesdeltagarna uppmanades att sprida informationen. 
Henrik Waldenström informerade vidare om en planerad busstur i parken för föreningsfunktionärer. 
Bussturen är planerad att äga rum den 27 augusti.  
  
      18.  Mötets avslutande 
Mötesordföranden Monica Andersson  förklarade mötet avslutat. Richard Murray tackade för ett väl 
genomfört årsmöte.  
 
Vid protkollet       Mötesordförande 
 
 
 
Gunilla Sterner Kumm    Monica Andersson 
 
Justeras 
 
 
Anita Lalander     Mats Gullberg 
 
 
 
 
 
  .  


